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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762292019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
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IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban 
összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (beton értékesítése) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely összességében 
legalább 1100 m3 mennyiséget foglalt magában. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös 
ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső 
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Az előírt követelmény legfeljebb 2 db 
referencia alapján is igazolható. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlatában feltüntetett keverőtelep 
működésére vonatkozó érvényes üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyéb, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek
bizonyítékával, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

C8/10 XN(H)-16-F1 típusú beton beszerzése a keretösszeg kimerüléséig vagy a szerződés időbeli hatályának végéig (amelyik 
hamarabb bekövetkezik). Mennyiség: 2300 m3, mennyiségi eltérés mértéke: - 30 % (690 m3) A mennyiséget részletekben kell 
teljesítenie a nyertes ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére történő teljesítés ajánlatkérő által nyertes ajánlattevő részére küldött 
egyedi megrendelések alapján zajlik. Megrendelés minimális és maximális mennyisége: napi 0,5 és 50 m3 között A betonkeverés célja 
egyenletes összetételű keveréke készítése, mely a nyertes ajánlattevő telephelyén számítógép vezérelt géppel történjen. A beton 
szállítását az Ajánlatkérő saját járművel végzi. Ajánlatkérő a saját telephelyéhez (Budapest, XVIII. kerület Péterhalmi út 5.) 
legközelebb lévő telephelyek megjelölését kéri, ez a távolság értékelési szempont, Ajánlatkérő azt tekinti előnyösebbnek, amelyik 
közelebb van Ajánlatkérő telephelyéhez). A nyertes ajánlattevőnek a kiszolgálást folyamatosan biztosítania kell január 10. és december
20. között munkanapokon 7.00 – 16.00 óráig. Egyenértékűség – 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. A részletes műszaki 
leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.1.4) pont szerint a szerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 12
hónap, vagy a keretösszeg kimerüléséig (amelyik körülmény előbb bekövetkezik). A szerződés időtartama a Felek közös megegyezése 
alapján, a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően 12 hónappal meghosszabbítható, ezzel a szerződés időtartama 12 hónap + 
12 hónap, összesen legfeljebb 24 hónap.
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Nyertes Ajánlattevő keverőtelephelye szerint

Igen

Igen

Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság (max. 25 km, a 
25 km feletti megajánlás érvénytelen)
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Nem

Igen

Ajánlati ár (nettó HUF/m3)

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen összefoglaló tájékoztatás 
alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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EKR-OT-01786/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.06.17

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján, hogy ha az ajánlatkérő nem vagy 
nem a tájékoztatásban szereplő adatoknak megfelelően kívánja az eljárást megindítani, abban az esetben a tájékoztatás 
visszavonásáról legkésőbb a megküldésétől számított tizenkét hónapon belül köteles értesíteni azokat a gazdasági szereplőket, akik 
addig az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja az 
érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen összefoglaló tájékoztatás szerint nyílt eljárást fog lefolytatni. 4. Az eljárásban, így a 
jelen összefoglaló tájékoztatásban szereplő határidők esetében is a közép-európai idő az irányadó. 5. Az eljárás nyelve a magyar nyelv, 
az eljárás során minden eljárási cselekmény és kommunikáció kizárólag magyar nyelven történik. 6. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 7. Az EKR használatával 
kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető 
elérhetőségein érhető el, Ajánlatkérő a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást. 8. A szerződés 
időtartama közös megegyezés alapján, a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően 12 hónappal meghosszabbítható, ezzel a 
szerződés időtartama 12 hónap + 12 hónap, összesen legfeljebb 24 hónap. 9. Az ajánlatok értékelésének módszere a Kbt. 76. § (2) bek.
c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. 10. A nyertes Ajánlattevőnek – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkeznie kell 
teljesítmény nyilatkozattal, és jártassági vizsgálattal rendelkező labor háttérrel, valamint ISO 9001 és ISO 14001 minőségirányítási 
rendszerekre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
tanúsítvánnyal, vagy a minőségirányítási rendszerek működtetésének egyéb bizonyítékaival, vagy ezekkel egyenértékű 
tanúsítványokkal.

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

2019.06.24 14:00




